
Michael Fitzgeralds betonnen "Skypad" in Kaapstads 
kleurrijke Bo Kaap is niets minder dan een publieke  
liefdesverklaring aan dit ruwe, onbewerkte bouwmate-
riaal. Het blijkt een perfecte match met zijn uitbundige 
collectie Afrikaanse kunst. Zijn andere grote liefde.
tekst chris roper | fotografie greg cox/bureaux | styling sven alberding/bureaux 
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DE KUNST     
KRACHTIG STATEMENT

De betonnen kolos ontwor-
pen door Team Architects 
gaat verrassend goed op  
in zijn omgeving

VAN BETON
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Linksboven 
Een gezellig zitje met 
een paar Tom Dixon Bull 
chairs, een tafel van  
Stephen Hale en een 
sculptuur van Kyle Moor-
land met Devil’s Peak  
op de achtergrond

Rechts
Een bureau uit 1961 van  
de toonaangevende Deen-
se ontwerper Nanna Ditzel 
domineert het kantoor, 
met links kunst van Jacob 
van Schalkwyk en een 
beeldhouwwerk van Kyle 
Morland op de voorgrond

Het lijkt volkomen onwaarschijnlijk dat een vier 
verdiepingen tellende betonnen kolos te midden 
van kleurrijke Georgiaanse huizen niet detoneert 
en voor controverse zorgt. Dit pand van Team  
Architects op Buitengracht Street - de drukke 
straat die Kaapstads historische woonwijk Bo 
Kaap, genesteld op de heuvels, van Signal Hill en 
het winkelgebied scheidt - leidt het het juist oog van 
de heuvelrug, langs de bontgekleurde woonwijk 
en richting het ruige, betonnen stedelijke hart van 
Kaapstad. Haastig passerende voetgangers zullen 
het pand zelfs nauwelijks waarnemen.

Maar wie wel stopt om eens goed te kijken naar 
wat hier gebeurt, zou enkel nog oog hebben 
voor de volmaakte betonnen symmetrie en al het  
andere vergeten. Al met al geen geringe presta-
tie van Team Architects, dat kantoor houdt op de  

Een Naim stereoinstallatie. 
Een sculptuur van hangt 
boven de toegang met 
schilderijen van Zander 
Blom en Jan- Henri Booy-
ens aan weerszijden op  
de wanden

Onder 
Michael Fitzgerald te-
midden van zijn artistieke 
obsessies: moderne en 
primitieve Zuid-Afrikaanse 
kunst
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Links  twee buffellederen ARI lounge stoelen van Arne Norell uit de zeventiger jaren , een werk van Wim Botha en op de 
wand daachter een werk van Zander Blom. Onderin beeld twee Børge Mogensen Spanish Chairs van eind vijftiger jaren en 
een bronzen sculptuur van Edoarda Villa. Daar tegenover een  paar Sawbuck stoelen van Hans Wegner gescheiden door 
een een sculptuur van Claudette Schreuder. De ruimte wordt verlicht door een Artichoke van Poul Henningsen



Rechts
Een neushoornsculptuur 
van Keith Calder

Onder
Bijschrfit hier
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onderste twee verdiepingen van dit markante 
pand. Architect Philip Stiekema van Team Archi-
tects: 'Het interessantste aan het gebouw is de 
context. Het is ook voor ons een klein wonder dat 
dit gebouw erin geslaagd is zowel een referentie 
te zijn naar het verleden en de toekomst, als naar 
Bo Kaaps heden. Het maakt een sterk statement in 
het hier en nu, in deze buurt met een rijke historie, 
maar is tevens een belofte voor de toekomst. Dat 
komt door het materiaal. Beton, hout, staal zijn  

onderling compleet verschillend, maar gaan per-
fect samen omdat ze hetzelfde DNA hebben. Ze 
geven een gevoel van authenticiteit en comfort.'

Skypad
De bovenste twee etages zijn de trotse eigendom 
van galeriehouder en verzamelaar Michael Fitz-
gerald. Als het pand een betonnen symfonie is, dan 
is Michaels appartement, door hemzelf tot Sky-
pad omgedoopt, een aria. Op de eerste verdieping  
bevindt zich zijn galerie en consultancybureau; 
hier heeft hij de tribal art die zijn core business 
vormt een plek gegeven. Op de door hem bewoonde  
bovenste verdieping gaan deze stukken een in-
teressante dialoog aan met moderne kunst en  
brengen hiermee het huis tot leven.

Over elk element is zorgvuldig nagedacht om de 
conversatie tussen in- en exterieur te versterken: 
over de ingetogen, smaakvolle schoonheid van de 
vijftigerjaren meubelen, het eclectische huwelijk 
tussen moderne en Afrikaanse primitieve kunst 
en het uitzicht. Michaels kunst- en meubelcollectie 
is gedurende twintig jaar verzameld: 'Dit is mijn  
bagage; wat mijn huis mijn thuis maakt. '

Gevraagd naar de naam Skypad zegt Michael: 'Ik 
vind het veel lekkerder klinken dan penthouse 
en het past beter bij het huis en het gevoel dat ik  
erbij heb.'

De open keuken en eetkamer grenzen aan een van de binnenplaatsen. De houten tafel komt uit 
Londen en is in de tachtiger jaren gemaakt van oude balken uit een driehonderd jaar oud pakhuis. 
De  industriële lampen zijn van eind jaren dertig en hingen oorspronkelijk in een Duits pakhuis 
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Een appartement, gebouwd om het uitzicht op 
de Tafelberg, de mengelmoes aan gebouwen in 
Kaapstads zakendistrict en het expressionistische 
kleuren pallet van Bo Kaap te absorberen, dient 
enkel als frame en zo is het ook gebouwd. Een van 
de beste voorbeelden hiervan is het hoge raam dat 
zich aan het eind van een gang bevindt en waar 
Michael zijn bontgekleurde verzameling vijftiger-
jaren glazen vazen bewaart.

Voor Team Architect is het beton nen interieur 
de link met de zware muren van de Georgiaanse  
huizen in de buurt. 'Geforceerde duurzaamheid,' 
noemen ze het zelf. Het materiaal geeft het nieuwe 
gebouw een doorleefd uiterlijk. Alsof het hier al 
jaren staat en deel uitmaakt van de historie van de 
buurt. Voor Michael is het een inspirerende plek, 
waar zijn passie voor beton in de meest ultieme 
vorm tot uiting komt. Zijn favoriete architect (en 
inspiratiebron) is de gevierde Japanse architect  
Tadao Ando, vermaard vanwege zijn voorliefde 
voor ter plaatse gestorte betonarchitectuur en een-
voudige, zich vaak herhalende bouwvolumes met 
een avontuurlijk looppad ertussen. Het voelt bijna 
alsof Michael in een van diens dogma's leeft: 'Wo-
nen in een huis is een zoektocht naar het hart.'

Michael hierover: 'De naakte schoonheid van  
beton ontroert me. Gebouwen in aanbouw stra-
len optimisme uit. Maar zodra de constructie af 
is, gaat direct het metselwerk ertegenaan. Ik vind 
dat deprimerend. Beton is eerlijk en open. Je kunt 
de "botten" en de "aders" zien, het kloppende hart 
van een gebouw. Dat is voor mij pure kunst die 
schreeuwt om gezien te worden.'

Links
Schilderij van Toby Stub-
bings geïnspireerd op een 
werk van Ralph Rumney 
uit 1957 op het nachtkastje 
een sculptuur van Keith 
Calder

Onder
Lumineus idee: de 
collectie vijftiger jaren 
vazen, waaronder zes zeer 
bijzondere exemplaren uit 
Venetië, hebben een plek 
in het venster gekregen

Het materiaal 
geeft het nieuwe 
gebouw een door- 
leefd uiterlijk’

‘

Open air sleeping dankzij 
de schuifdeuren naar het 
terras. Het bed komt uit 
India
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Ook Michaels kunstcollectie kan soms hard en 
schreeuwerig zijn, maar omvat tevens stukken 
die een en al mysterie en verleiding zijn: zacht en 
subtiel als gefluisterde geheimen. Moest hij echt 
een favoriet kiezen, dan kiest hij voor een geschil-
derde deur van de New Yorkse graffitikunstenaar 
Phil Frost. 'De kunstenaar heeft vijf gezichten  
geschilderd, die hij vervolgens bedekt heeft met witte  
filigraan. Het is tegelijkertijd een heel primitief en 
een heel modern werk.' Het is een passende meta-
foor voor de bonte collectie stijlen en tijdperken 
die Michaels collectie omvat, en misschien zelfs 
voor de bouw van het huis.

Een belangrijk onderdeel van het gebouw vormen 
de binnenplaatsen. Philip: 'De zuidoostenwind is 
waar het uitzicht is. Deze keer je figuurlijk gespro-
ken je rug toe, door delen van de constructie als 
windbreker te laten fungeren en deze er vervol-

gens weer bloot aan te stellen door de constructie 
te openen. Het resultaat is een serie ruimtes ge-
schikt voor diverse weersomstandigheden, omdat 
ze zijn afgeschermd door ramen of schuifdeuren 
of, in het geval van het rechthoekige zwembad, de 
lucht zelf.'

Het is een woning waarin intimiteit zowel een  
statement als een gemoedstoestand is. Gevraagd 
hoe hij zijn huis zou omschrijven, streelt Michael 
met zijn hand langs het ruwe beton: 'Ik hou gewoon 
van beton. Ik vind het prachtig dat het niet perfect 
is. Het is een krachtig, maar vriendelijk materiaal.'

teamarchitects.co.za

Boven
Bijschrift hier

Rechts
De schaduwen van de 
stalen trap vinden hun 
weerklank in de tralie- 
achtige schaduwen van  
de loopbruggen door  
het huis

Linkerpagina
Via een loopbrug over  
het smalle langwerpige 
zwembad stap je het  
dakterras op

Het is een woning 
waarin intimiteit 
zowel een statement 
als een gemoeds -
toestand is’

‘
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